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 مساهمة األمم المتحدة في وضعضوابط للتدخل اإلنساني_

 ، يوبي عبد القادرد.
 .جامعة سيدي بمعباس

 مقدمة:
أهم المبادئ المكرسةة فةي ، التدخل في الشؤون الداخمية لمدوليعد مبدأ عدم 

ولةةم يةةتم تنييةةد مذتةةوم هةةإا المبةةدأ إ  فةةي ذالةةة ، وثةةا ا النةةااون الةةدولي المعا ةةر
واذدة تم الاص عميها في آخر فنرة اص المادة الثااية فنرة ستة مةن ميثةاا اممةم 

تةدابير النمةا الةواردة فةي المتذدة بنولها: "... عمى أن هإا المبدأ   يخل بتطبيةا 
 الف ل السابا".

وعمةةى الةةرنم مةةن أن مسةة لة ذنةةوا اعاسةةان لةةم تعةةد فةةي عهةةد اممةةم المتذةةدة 
اما مس لة تدخل فةي اخت ةاص النةااون الةدولي إ  أاة    تودةد ، مس لة داخمية وا 

، بشةة اها عاعةةدة عااوايةةة تسةةمل بالتةةدخل فةةي ذالةةة ااتهاكهةةا بشةةكل عماةةي وفا ةةل
، م في كثير من امذيان نمى ارتكاب مدةارر فةي ذةا اعاسةاايةوهإا الو ا أد

وهةةإا بةةن أداةةى شةة  يتعةةار  مةةا امخةةنا والمبةةادئ اعاسةةااية وكةةان مةةن اتةةا   
إلةةة  أن أدر  المدتمةةةا الةةةدولي تذةةةت  ةةةوط المارمةةةات الدوليةةةة نيةةةر الذكوميةةةة 
خطةةةورة المسةةة لة ورأم ب اةةة  بةةةات مةةةن ال ةةةةرورة إيدةةةاد  ةةةيوة توفينيةةةة بةةةين مةةةةا 

 ةةي  السةةيادة مةةن عةةدم التةةدخل و ةةرورة ذمايةةة ذنةةوا اعاسةةان التةةي أ ةةذت تنت
وفي هإا السةياا كةان لممةم المتذةدة فر ةة لمتعبيةر عةن ، تراث مشتر  لإلاسااية

هإه ال يوة التوفينية من خنل النرارات التةي أ ةدرتها الدمعيةة العامةة ومدمة  
 اممن.

العامة ومدم  اممن لممم المتذدة وعبل الذديث عن الدور الإة لنب  الدمعية 
كةةةان  بةةد عمياةةةا فةةي البدايةةةة أن ابةةةرر ، فةةي و ةةةا  ةةوابط عااوايةةةة لمتةةدخل اعاسةةةااي

امسةةة  النااوايةةةة التةةةي طرذةةةت مةةةن عبةةةل الفنةةة  والةةةدول فةةةي تبريةةةر عمميةةةات التةةةدخل 
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، اعاسةةااي التةةي ذةةدثت فةةي المدتمةةا الةةدولي عبةةر المراذةةل التاريخيةةة لمنةةااون الةةدولي
، لمفهةةوم التةةدخل اعاسةةااي، ررت فةةي الاهايةةة اتيدةةة عااوايةةة نيةةر مرذةةب بهةةاالتةةي أفةة

اممر الإة استدعى  رورة  بط  ذتى   يكون إريعة ويم  في اهاية مبةدأ عةدم 
 التدخل.

أوال: األسس القانونية في تبرير التدخل اإلنساني في القانون 
 الدولي الكالسيكي والمعاصر

التدخل  القانون الدولي الكالسيكي:تبرير التدخل اإلنساني في -أ
اعاسااي هو اوع من التدخل الإة ينت ي استعمال النوة العسكرية من طرف 

بهدف و ا ذد لناتهاكات ، دولة أو مدموعة من الدول  د دولة معياة
 ال ارخة لذنوا اعاسان.

والفنةة  فةةي ، وعةةد عةةرف النةةااون الةةدولي الكنسةةيكي مفهةةوم التةةدخل اعاسةةااي
هةإا السةةياا ي ةةرب لاةةا عةدة أمثمةةة: مثةةل التةةدخل اعاسةااي الةةإة عامةةت بةة  فراسةةا 

المةاروايين المسةيذيين مةن عبةل في سوريا من أدل وعف المدارر التي تعر  لها 
فةةي  1898وأي ةةا التةةدخل اعاسةةااي الةةإة عامةةت بةة  الو يةةات المتذةةدة عةةام ، 1الةةدرور
عي الةةةإة عامةةةت بةةة  كةةةل مةةةن ألماايةةةا والامسةةةا وكةةةإل  التةةةدخل اعاسةةةااي الدمةةةا، كوبةةةا

يطاليةةا واليابةةان فةةةي ال ةةين مةةن أدةةةل  والمدةةر والو يةةات المتذةةدة وفراسةةةا وبريطاايةةا وا 
 .2ذماية المسيذيين وامدااب الإين تعر وا لمإابل ومعاممة عاسية

أول مةةن اهةةتم بالبذةةث فةةي امسةةا  النةةااواي  Wheatonويعةةد الفنيةة  ويتةةون
ثةةم دةةا  مةةن ، فودودهةةا فةةي فكةةرة الم ةةمذة اعاسةةااية، لتمةة  التةةدخنت اعاسةةااية

                                                             
ساة ، 33عدد ، المدمة الم رية لمنااون الدولي، النااون الدولي وذنوا اعاسان، وذيد رأفت1

 62ص ، 7711
2Mario Bettati, un droit d’ingérence, R.G.D.I. p 1991 , p 647 
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وطةةور فكةةرة الم ةةمذة اعاسةةااية بةةان هاةةا  عةةااون  Rougierبعةةده الفنيةة  رودةةي 
اعاسةةااية هةةو الةةإة بةةرر تمةة  التةةدخنت وهةةةإا النةةااون كةةل ارةةر هةةإا الفنيةة  هةةةو 

نةةةااون الةةةداخمي والةةةدولي ويكةةةن هةةةإا النةةةااون "مةةةن مدموعةةةة النواعةةةد أسةةةمى مةةةن ال
المسةةةتوذاة مةةةن مختمةةةف الةةةديااات والارريةةةات امخنعيةةةة التةةةي كمهةةةا تشةةةكل عةةةااون 

فهةةي عواعةةد يمميهةةا النةةااون الطبيعةةي ، عةةالمي أسةةمى مةةن النةةوااين الداخميةةة لمةةدول
اط اعاسةةةةان فهةةةةي عواعةةةةد لهةةةةا عنعةةةةة باشةةةة، والنةةةةااون العةةةةالمي لمت ةةةةامن وامخةةةةوة

كشةةخص طبيعةةي وشةةخص أخنعةةي وشةةةخص ادتمةةاعي عبةةل أن ي ةةير شةةةخص 
سياسةةةي" وعمةةةى هةةةإا امسةةةا  تعطةةةل هةةةإا الفنةةة  بذ ةةةر هةةةإا النةةةااون فةةةي ثةةةنث 

ومةةن أدةةل  1ذنةوا هةةي: الذةةا فةي الذيةةاة والذةةا فةي الذريةةة والذةةا فةي المسةةاواة
فر فةي أن يكون التدخل العسكرة لذمايةة هةإه الذنةوا مشةروع  بةد أن يكةون تتةو 

 الشروط التالية:
 أة أن يدرد التدخل اعاسااي من أة نر  سياسي أو اعت ادة التجرد: -1
 بد أن يكةون التةدخل اعاسةااي مباةي عمةى دردةة أخنعيةة  درجة أخالقية: -2

 .عالمية و  يهدف أن يكون وسيمة عنابية
أن يكةةون التةةدخل  ةةد فعةةل أو عمةةل مةةن أعمةةال السةةمطة العموميةةة الةةإة  -3

 .ا الذنوا اعاساايةأدم إلى خر 
ذنوا المتاذةةةةة لو ةةةةا ذةةةةد  اتهاكةةةةاتأن يكةةةةون التةةةةدخل الوسةةةةيمة الوذيةةةةدة  -4

اعاسةةةااية وأن يكةةةون هةةةو اعدةةةرا  المااسةةةب التبريةةةرات التةةةي عةةةدمها الفنيةةة  
وتةةم اعتبةةار ، رودةةي فةةي ارريتةة  لمتةةدخل اعاسةةااي  عةةت معار ةةة شةةديدة

لكةون امسةا  ، الوطايةةالتدخل اعاسااي  ورة من ال ور التي بالسةيادة 
و  يمكةن فةةي إلةة  ، النةااواي الةةإة ودةده رودةةي مباةي عمةةى أمةور أخنعيةةة

                                                             
1ELLY halémaou Bens la pustification humanitaire des interventions armées en Afrique, 
Thèse du magister Université d’Alger 1983- p11  
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امةةا دةةب أن تكةةون هاةةا  عاعةةدة عااوايةةة  ت سةةي  التةةدخل عمةةى امخةةنا وا 
 وا ذة.
 تبريرات التدخالإلنسان في القانون الدولي المعاصر: -ب

ل ةةبط بعةةد مةةيند شةةهدت السةةاذة الدوليةةة فةةي رةةل النةةااون الةةدولي المعا ةةر وبا
 عدة سوابا لمتدخل اعاسااي ولكاها كاات ب س  عااواية مختمفة.، اممم المتذدة

فامسا  النااواي امول الإة أثر في بع  التدخنت باي عمةى ذمايةة الرعايةا 
ومثال عمى إل  التدخل اعاسااي الإة عامت بة  الو يةات المتذةدة سةاة ، 1في الخارج

في الكواوةو وتةدخل الو يةات المتذةدة عةام  1960في لباان وتدخل بمديكا عام  1958
في عبرص وتدخل فراسا عام  1971في دمهورية الدوماي  وتدخل تركيا  عام  1965
وعةةد تةةم ا سةةتااد عمةةى هةةإا امسةةا  النةةااواي بودةةود عاعةةدة عرفيةةة  2فةةي را يةةر 1978

سةةاة  Max Huberأشةةار إليهةةا ر ةةي  مذكمةةة الدا مةةة لمعةةدل الدوليةةة مةةاك  ويبةةر 
كمةةا أن  الةةبع  فسةةر هةةإه الناعةةةدة ، فةةي ع ةةية أمةةوال بريطاايةةا فةةي الموةةرب 1924

كةان ، مةم المتذةدةالعرفية ب ن الدفاع الشرعي العر ي الإة كان سا دا عبةل مةيند ام
 يسمل بالتدخل العسكرة وذماية الرعايا.

ولكن هإا امسا  النةااواي تةم رف ة  بدعةادة  ةيانة و ةبط مفهةوم الةدفاع 
مةةن الميثةةاا اممةةم المتذةةدة والةةإة   يبةةرر التةةدخل  51الشةةرعي الةةوارد فةةي المةةادة 

 باسةةتعمال النةةوة إ  فةةي ذالةةة واذةةدة وهةةي ذالةةة ودةةود عةةدوان عسةةكرة مةةن عبةةل
وعمةةى هةةإا امسةةا  راذةةت الةةدول تطةةرح فكةةرة ذنةةوا اعاسةةان هةةي ، دولةةة معياةةة

امسةةا  النةةااواي السةةميم الةةإة يمكةةن أن يبةةرر تةةدخنت العسةةكرية وهةةإا مةةا تدمةةى 
عةةةد و  فةةي تشةةةاد 1978 ةةراذة فةةةي التةةةدخل العسةةكرة الةةةإة عامةةةت بةة  فراسةةةا ماةةةإ 

                                                             
، 6007، الدرا ر، دار السبيل لماشر والتوريا، افرينيا وامعاعة الدديدة لنستعمار، مذمد بومدين 1

 ص 
2 Mario Bettati, op- cit, p 648 
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تةةدخل فةةي بةةررت مةةن أن مسةة لة  ذةةول خنفةةات أ ةةبذت المسةةا ل الدوليةةة التةةي 
وعةةةد تكةةةر  هةةةإا الطةةةرح مةةةن ،  ةةنذيات النةةةااون الةةةدولي وميثةةةاا اممةةةم المتذةةدة

كمةةا أاهةةا  ةةارت مةةن النواعةةد المةةرة وفنةةا لمةةا ذر ةةت بةة   56و 55خةةنل المةةادة 
ولكةن كبنيةة امسة  ، فةي ع ةية برادلواتراكشةن 1970مذكمة العدل الدولية سةاة 

عار ةةتها المدموعةةة الدوليةةة فةةي فكةةرة اسةةتعمال النةةوة والتةةدخل لذمايتهةةا ، امخةةرم
والةإة  1949سةاة ، أنمبها مستادين في إل  عمةى ذكمةي لمذكمةة العةدل الدوليةة

 رذت في  بما يمي: "أن الذا المرعوم في التدخل   يمكن أن يكةون إ  تعبيةرا 
عةةةةن سياسةةةةة النةةةةوة وهةةةةي السياسةةةةة التةةةةي أدت اذةةةةو الما ةةةةي إلةةةةى ارتكةةةةاب أكثةةةةر 

سياسةةة   يمكةةن أن تدةةد لهةةا أة مكةةان فةةي النةةااون التدةةاورات خطةةرا وأن هةةإه ال
 .1الدولي رنم مراهر العدر التي تعترة المارمة الدولية"

والثاايةةة كااةةت تخةةص ع ةةية اشةةاطات عسةةكرية وثينةةة عسةةكرية فةةي شةةيكانو 
ذيةةث  ةةةرذت بمةةةا يمةةي: "إإا كةةةان لمو يةةةات المتذةةةدة أن تبةةدة عمنهةةةا ذةةةول ذالةةةة 

تعمال النةةوة   يعةةد هةةو الوسةةيمة المااسةةبة ذنةةوا اعاسةةان فةةي شةةيكانو إ  أن اسةة
 .2لذماية ذنوا اعاسان"

إإن يستفاد مما سبا إكره أن النااون الدولي المعا ر في  و  عرارات مذكمة 
وهةإا مةا أذةرج ، العدل الدوليةة   يبةيل التةدخل باسةتعمال النةوة لذمايةة ذنةوا اعاسةان

مارمةةة اممةةم المتذةةدة فةةي الكثيةةر مةةن الذةةا ت ودعمهةةا تهةةتم بهةةإه المسةة لة وتعةةط لهةةا 
خا ةةةةة ، عسةةةةط مةةةةن امهميةةةةة فةةةةي رةةةةل اسةةةةتمرار تدةةةةاورات عرفتهةةةةا عةةةةدة مدتمعةةةةات

ومةةةن هاةةةا بةةةات لهةةةا مةةةن ، مدتمعةةةات ال ةةةراع التةةةي اسةةةتفذمت فةةةي السةةةاوات امخيةةةرة

                                                             
1
BEKHECHI Mohamed Abdelwahab, quelques réflexions sur l’intervention en général et 

l’intervention humanitaire en particulier ; Revue algérienne des relations internationales, 

publication trimestrielle éditée par les Editions internationales,  Maison de la presse, 

Numéro 23, 1992, p 68 
، 6007، الدرا ر، دار السبيل لماشر والتوريا، افرينيا وامعاعة الدديدة لنستعمار، مذمد بومدين 2

 622ص 
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ا و ةةا ذةةد لناتهاكةةات الفا ةةذة ال ةةرورة أن تدةةد  ةةيوة عااوايةةة ت ةةمن بمودبهةة
والعار ة لذنوا اعاسان دون أن يكون هاا  مسا  بمبدأ عدم التدخل الإة يشكل 

 ذدر الراوية لمنااون الدولي المعا ر.
وهإه ال يوة النااواية التوفينية تدمت من خنل النرارات التي أ درتها الدمعية 

 لموالية.العامة ومدم  اممن التي ساتااولها في الفنرة ا

التدخل اإلنساني  إشكاليةثانيا: مساهمة األمم المتحدة في تجاوز 
 بوضع له ضوابط 

تدمى دور الدمعية العامة في تداور إشكالية دور الجمعية العامة:-أ
عادة  يانت  من خنل النرار رعم   131/43التدخل اعاسااي ب بط مفهوم  وا 

المتعما "بالمساعدة اعاسااية ل ذايا  08/12/1988الإة أ درت  بتاريخ 
الكوارث الطبيعية وذا ت ا ستعدال امخرم باف  الطبيعة" والنرار الثااي رعم 

الخاص "بالمسال  اعاسااية اعستعدالية" فهإين النرارين الإين تم  100/45
أ  وهو ، إ دارهما باعدماع فيهما تعبير عن مفهوم دديد لمتدخل اعاسااي

الإة يتمير عن مفهوم اعناثة الطبية المكر  في  1ساعدة اعاساايةذا الم
فهإا الذا الإة يشمل دميا ال ذايا ، عوااين دايف لمنااون الدولي اعاسااي

بدون استثاا  وفي دميا الرروف  كر  ذرية العبور لممارمات الدولية وذتى 
ذا المرور لمدول بدون اخإ إإن مسبا من الدول وعد تم تشبي  هإا الذا ب

وعد عبر الفن  عن ، 1982من عااون البذار لعام  19البرة المكر  في المادة 
ماها كممة ، ارتياذ  الكبير لتااول عرار الدمعية العامة لمفهوم ذرية العبور

وهاا  من امساايد النااواية ، 2مسالمة   تذمل في طياتها أة معاى لمتدخل

                                                             
1 BEKHECHI Mohamed Abdelwahab, op cit, p 66 
2
ManioBettati, droit d’ingérence humanitaire ou droit de libre accés aux victimes. CIj N°49 

1992 p7 
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اسااية و  تدعل ما  اوع من التدخل التي تدعم هإا الذا في المساعدة اع
 ومن إل  ادد:، اعاسااي المرفو  في النااون الدولي المعا ر

أيةةةن كااةةةت دول العةةةالم الثالةةةث ، 1970أن اممةةةم المتذةةةدة أعماةةةت فةةةي عةةةام  -1
أن تنةةةديم المسةةةاعدة اعاسةةةااية الدوليةةةة ، النةةةوة الفاعمةةةة فةةةي الدمعيةةةة العامةةةة

لمتذةةةةدة واععةةةةنن العةةةةالمي لذنةةةةوا لممةةةةدايين يتطةةةةابا مةةةةا ميثةةةةاا اممةةةةم ا
 .1اعاسان وكل المواثيا الدولية لذنوا اعاسان

فةةي ع ةةية اشةةاطات عسةةكرية فةةي  1986عةرار مذكمةةة العةةدل الدوليةةة لسةةاة  -2
ايكةةةةةارانوا  ةةةةةرذت فيةةةةة  مةةةةةا يمةةةةةي: "أن المسةةةةةاعدة اعاسةةةةةااية التةةةةةي تنةةةةةدم 

 مشخاص أو لنوات في أة بمد   تشكل تدخل نير مشروع."
نرررر  فرررري المررررادة  9191قررررار المعاررررد الرررردولي لمقررررانون الررردولي لعررررام  -3

مدموعةةة مةةن و  مةةن عبةةل دولةةة، ماةة  عمةةى أن تنةةديم المسةةاعدة اعاسةةااية الخامسررة
الةةةةدول أو مارمةةةةة ذكوميةةةةة أو نيةةةةر ذكوميةةةةة تت ةةةةف بالذيةةةةاد كالمداةةةةة الدوليةةةةة 
، لم ةةميب امذمةةر فةةي دولةةة يشةةهد سةةكااها أو ةةاع خطيةةرة تهةةدد ذيةةاتهم الخا ةةة

أ ةةاف هةةإا النةةرار أن هةةإه و    يشةةكل تةةدخل فةةي الشةةؤون الداخميةةة لهةةإه الدولةةة.
  يمكةةةن لهةةةا ، المسةةةاعدة يدةةةب أن تنةةةدم بةةةدون تمييةةةر وأن الدولةةةة المعايةةةة بةةةاممر

 معار ة هإا العر  اعاسااي".
يستفاد مما تنةدم أن الدمعيةة العامةة مةن خةنل النةرار الةإة أ ةدرت  بخ ةوص 

عرارها لممسال  اعاساايةو  اعاسااية وتكريسها لذرية العبورذا في المساعدة  تكةون ، ا 
عد تداورت إشكالية التدخل اعاسااي بدعادة  يانت  في شكل ذرية العبور المشابهة 
لذا المرور البرة  الإة   يذمل في طيات  أة معاةى  لمتةدخل ولمةا تتعةر  ذريةة 

اممةةن ان يةةؤمن هةةإا الذةةا بةةالنوة  يسةةتطيا مدمةة ، العبةةور لعوا ةةا ميداايةةة وعااوايةةة
العسةةكرية أو بفريةةا مةةن عةةوات ذفةةر الةةنم اممميةةة منةةرا  إاسةةااية مثممةةا فعةةل فةةي 

                                                             
1 Les nations unies et les droits de l’homme, publication des nations unies, New York, 
1986, p 214 
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وهإا مةا دعماةا اكيةف هةإه الممارسةة ب اهةا مسةاهمة مةن مدمة  اممةن فةي ، ال ومال
بةة   يدةةور اسةةتعمال النةةوة منةةرا  إاسةةااية إ  فةةي إطةةار ،  ةةبط التةةدخل اعاسةةااي

وهإا ما سةاتعر  لة  فةي الفنةرة المواليةة مةن ، با من ميثاا اممم المتذدةالف ل السا
 هإه الدراسة.
كما سبا النول مساهمة مجمس األمن في ضبط التدخل اإلنساني: -ب

الخاص بالمساعدة  1988لمعام  131/43أن الدمعية العامة بد دارها النرار 
تفعيل هإا الذا عبر المت من كيفية ، 1990لعام  100/45اعاسااية والنرار 
وعادما ، ساهمت فعن في ذ ر م مون التدخل اعاسااي، المسال  اعاسااية

تكون هاا  عوا ا مادية أو عااواية تعرعل التدخل اعاسااي في  يوة 
لمدم  اممن المسؤولية امولى لوادهة هإه الذالة لما ، المساعدة اعاسااية

ل عمل ينوم ب  في هإا اعطار هو أن ف و ، ت بل تهدد السمم واممن الدوليين
ثم يتخإ التدابير ، ن ميثاا اممم المتذدةم 39يمد  إلى تفعيل اص المادة 

وفي هإا ، النرمة لموادهة تم  الذالة التي أ بذت تهدد السمم واممن الدوليين
بخ وص  1991عام  688السياا اسدل ب ن مدم  اممن ماإ إ داره النرار 

و عية ذنوا اعاسان في العراا من أاها أ بذت تهدد السمم واممن 
يكون هو الخر عد ساهم في  بط مس لة استعمال النوة منرا  ، الدوليين
، من أاها   تكون إ  في إطار الف ل السابا من ميثاا اممم المتذدة، إاسااية

ي تاته  ذنوا اعاسان وهإا في الذنينة يشكل اوع من العناب  د الدولة الت
الإة  794وتعرعل تنديم لهم المساعدة اعاسااية وهإا ما ذ ل فعن في النرار 

 بخ وص ال ومال. 1992أ دره ساة 
إن دور مدمةةة  اممةةةن ومسةةةاهمة فةةةي  ةةةبط التةةةدخل اعاسةةةااي يرهةةةر مةةةن 
 خنل عممية الربط التي أاسدها بين ااتها  ذنوا اعاسان وعا ةر تهديةد السةمم

فهةإا التةةرابط إإا تذنةا بمودةب عةرار يتخةةإه وفنةا لمف ةل السةةابا ، ن الةدولييناممةو 
هةةةو الةةةإة يولةةةد الذةةةا فةةةي المسةةةاعدة اعاسةةةااية عبةةةر ، مةةةن ميثةةةاا اممةةةم المتذةةةدة
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وعد تدمت هإه ال يوة الدديدة لمتدخل اعاسةااي بشةكل دمةي ، المسال  اعاسااية
دةةا  فيةة  مةةا يمةةي: "أن ذيةةث ، الخةةاص بةةالعراا 1991لسةةاة  688فةةي النةةرار رعةةم 

مدمةة  اممةةن دةةد عمةةا با اتهاكةةات المسةةتمرة التةةي يمارسةةها الارةةام العراعةةي  ةةد 
خا ة ماطنة امكراد اذو الذدود الدوليةة عيةران وتركيةا ، المدايين في عدة أعاليم

كمةا أعةرب فةي ، وأا  أ بل يشكل خطر عمى السمم واممن الدوليين في الماطنة
بيةر إرا  الو ةعية اعاسةااية المتةدهورة فةي العةراا" وباةا  اف  الوعت عن عمن  الك

عمى إل  أدان تم  الممارسة نير اعاسااية  ةد المةدايين وطالةب مةن السةمطات 
العراعيةةة بوعةةف تمةة  الممارسةةة نيةةر اعاسةةااية وذةةث ب ةةرورة السةةماح لممارمةةات 

 اعاسااية الدولية تنديم مساعدتها اعاسااية العادمة لمشعب العراعي.
وبتةةةرخيص مةةةن مدمةةة  اممةةةن عامةةةت الو يةةةات المتذةةةدة  688وتافيةةةإا لمنةةةرار 

اممريكيةةة وفراسةةا بتةةدخل عسةةةكرة مةةن أدةةل تنةةةديم المسةةاعدة اعاسةةااية لند ةةةين 
ثةةةم بعةةد إلةةة  تولةةت اممةةةم المتذةةةدة هةةإه المهمةةةة بافسةةها وفتذةةةت مسةةةال  ، امكةةراد

ولإلشةارة عةد تكةررت  ،18/04/1991إاسااية وإل  بعد إبرام اتفاا ما العةراا يةوم 
 1992ذيةث أ ةدر مدمة  اممةن سةاة ، هإه الممارسة بمااسبة الاراع ال ومالي

رخةةص بمودبةةة  لمدموعةةةة مةةن دول امع ةةةا  فةةي مارمةةةة اممةةةم  794عةةرار رعةةةم 
التةةةةةةدخل العسةةةةةةكرة مةةةةةةن أدةةةةةةةل تنةةةةةةديم المسةةةةةةاعدة اعاسةةةةةةااية لمشةةةةةةةعب ، المتذةةةةةةدة

 ال ومالي.
 
 

 الخاتمة:
التةةدخل اعاسةةااي العرفةةي الةةإة كةةان يؤسةة  فةةي ممةةا تنةةدم اسةةتخمص أن مفهةةوم 

تويةر مفهومة  مةن خةنل العمةل ، أنمب الذا ت عمى خرا ذنوا اعاسان امساسةية
 الإة عامت ب  الدمعية العامة لممم المتذدة ومدم  اممن.
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اعتاعةت مةن أن  1988لسةاة  131/431الدمعية العامة من خنل عرارها رعةم 
مفهةةةةوم التةةةةةدخل اعاسةةةةةااي كم ةةةةطمل نيةةةةةر مسةةةةةالم ويذمةةةةل فةةةةةي طياتةةةةة  اعكةةةةةراه 

فنامةةةت مةةةن خةةةةنل ، والمسةةةا  بالعاا ةةةر امساسةةةية لمسةةةةيارة الوطايةةةة لكةةةل دولةةةةة
تمثمةت فةي المسةاعدة ، عرارها السالف الإكر بدعطا ها لة   ةيانة إاسةااية مسةالمة

ولكةةي يتكةةر  ، ا ذريةةة العبةةوراعاسةةااية تتدسةةد عبةةر مسةةال  إاسةةااية ي ةةمن فيهةة
 بةةةد أن يكةةةون هاةةةا  عةةةرار مةةةن مدمةةة  ، ذةةةا الشةةةعوب فةةةي المسةةةاعدة اعاسةةةااية

، اممةةن يكةةون عةةد أدرج مةةن أن مسةة لة ااتهةةا  ذنةةوا اعاسةةان فةةي ماطنةةة معياةةة
إا تعةةإر المارمةةات الدوليةةة والةةدول ، شةةكمت ذالةةة مهةةددة لمسةةمم واممةةن الةةدوليين وا 

لمدمةةةة  اممةةةن الذةةةا فةةةةي أن يمدةةة  لمنةةةوة العسةةةةكرية ، تنةةةديم المسةةةاعدة اعاسةةةااية
وهةإا   يشةكل ، ل مان تة مين تنةديم هةإه المسةاعدة اعاسةااية لمشةعوب الم ةطرة

ماةة  تةةدبير مةةرخص بمودةةب الفنةةرة امخيةةرة مةةن ، تةةدخل ويمةة  بالسةةيادة الوطايةةة
 السةةابا اعشةةارة إليهةةا، اةةص المةةادة الثاايةةة فنةةرة السةةابعة مةةن ميثةةاا اممةةم المتذةةدة

 في مندمة هإا البذث.
 


